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Till golfklubbarna

Information inför banvärdering
Banvärdering organiseras av Svenska Golfförbundet (SGF) med banvärderingsteam.
Banvärderingen finns under handicaputskottet i Regelkommittén med Birgitta Ljung som
ansvarig. Själva arbetet utförs i fyra regioner genom en ansvarig teamledare som har ett antal
banvärderare till sin hjälp.
Årets värderingar planläggs och schemaläggs av regionanvariga. Klubben är välkommen att
kontakta regionansvarig vid önskemål om extra värderingar på grund av ombyggnad och
liknande. Kontaktuppgifter till banvärderarna hittar du här.
Den ordinarie värderingen var tionde år bekostas av SGF. Extra värderingar däremellan, på
grund av ombyggnad och ändringar, faktureras klubben enligt nedan.
•

•

Ny värdering vid ombyggnation (mätning kan tillkomma):
° 10 000 kr för 10 hål eller fler
° 6 000 kr för 5–9 hål
° Färre än fem hål till självkostnadspris.
Värdering vid ombyggnation eller införande av ytterligare tee, som kan skötas via
omräkning utan att göra en full ny värdering: 3 000 kr.

Handicapgrundande bana
Golfbanor ska omvärderas var tionde år eller vid större förändringar i längd, layout eller
banskötsel. En rond på en bana vars värdering är äldre än tio år är inte handicapgrundande.
För att vara handicapgrundande måste svenska golfbanor ha en giltig banvärdering baserad
på faktorer som standardspelares slaglängd samt golfbanans längd och olika
svårighetsfaktorer.
Den dagliga banskötseln har också betydelse för banvärderingen och slopetabellernas
giltighet. Teemarkeringar ska placeras inom tio meter från banans fasta mätpunkter, fördelat
så att inte alla är långt fram eller långt bak. Om alla teemarkeringar exempelvis sitter tio
meter framför mätpunkten påverkas spelhandicapen med minst ett helt slag.
Banvärderingen är inte giltig om banan avviker i total längd med mer än 50 meter på 9 hål.
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Slopetabeller
Klubben erhåller kostnadsfritt en PDF med slopetabeller som sedan kan plastas in. SGF har
ansvar för originalen och vid ändringar på banan eller benämning av värderade slingor gör
SGF alla ändringar och skickar ny version till klubben.

Uppmätning inför banvärdering av er golfbana
SGF har tillsammans med Mapping Industries (MI) från Västervik tagit fram ett digitaliserat
verktyg och programvara för uppmätning och värdering. Vi har gjort detta för att
modernisera processen och säkerställa kvalitet och effektivitet.
Det innebär att ni kommer bli kontaktade av en representant från företaget inför
uppmätningen av banan.

Fasta mätpunkter från alla tee
Det är viktigt att det finns fasta markeringar som visar vart hålet har mätts ifrån. Vi
rekommenderar därför att ni placerar ut fasta mätmarkeringar innan mätningen görs, eller
låter mätteamet markera dem vid mättillfället.
Rätt plats på fast mätpunkt kommer slutligen fastställas och markeras av värderingsteamet
och klubben måste, för att erhålla en värdering, flytta de fasta punkterna till dessa markerade
platser. Exempel på var utplacering av fasta mätpunkter ska ske finns i bifogad pdf.

Mer information
•
•

Läs mer om banvärdering på golf.se/banvardering
Kontaktlista till banvärderarna finns på golf.se/banvarderare

Övriga tjänster
Mapping Industries kan i samband med uppmätning av er bana erbjuda andra uppmätningar.
Kontakta MI för vidare information på info@mappingindustries.com eller ring Johan Nissvik
på 070-777 62 29.

Claes Grönberg
Ansvarig för regler, handicap och banvärdering på SGF:s kansli

